PLAATSELIJK BELANG
E L S L O O en T R O N D E
30 december 1911

Secretariaat: A. Oudshoorn Horstlaan 5 8424 PT Elsloo (fr.)

tel: 0561 850870

e-mail: plaatselijkbelangelsloo@gmail.com

Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde (PBET) is in 1911 opgericht en heeft als doel de
belangen van de bewoners te behartigen en zo een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid van het dorp. Dat gebeurt op verschillende manieren. Maandelijks
schrijft PBET hier iets over in 't Else Blattien. Voor info over de gemeentelijke
subsidieregeling maatschappelijke activiteiten voor verenigingen en ander
dorpsnieuws: zie dorpswebsite www.elsloo-fr.nl. Op die website kunt u zich ook
aanmelden als lid van PB.
1. De snelheid van de Sociale Media
De snelheid en het bereik van Social Media als Facebook is hoog. Dat is geen nieuws, maar het
bleek maar weer eens toen vorige maand een hulpeloos jong katje op de Horstlaan werd
aangetroffen. Een berichtje op onze dorpswebsite en op de Facebook pagina van Plaatselijk
Belang leidde binnen 24 uur tot bijna 900 reacties. Bijna 900 reacties, terwijl Elsloo nog geen
600 inwoners heeft ! Voor de bestuursleden van Plaatselijk Belang van wie de meesten zijn
opgegroeid met stencil- en telexapparaten is dat uiteraard wel even wennen. Het hulpeloze
jonge katje was binnen 24 uur weer bij de eigenaresse terug.
2. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Vorig jaar ging de gemeenteraad van Ooststellingwerf akkoord met een plan van het College
inz. de besteding van milieugelden. Het gaat daarbij om een bedrag dat alleen maar mag
worden besteed aan milieuactiviteiten. Een van de deelprojecten van het plan is de actie ‘Goed
voorbeeld doet goed volgen’. Bij dertig huishoudens (waarvan maximaal 5 uit Elsloo) worden de
komende tijd slimme energiemeters geplaatst met daaraan gekoppeld een zgn. energie
management systeem om zo het energieverbruik in beeld te brengen en de deelnemers een
aantal concrete energie adviezen te geven. De animo om mee te doen in de gemeente is groot;
een goede zaak. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Van het project moet een
voorbeeldfunctie uitgaan voor ons allemaal. Via het Else Blattien zullen wij u informeren over de
resultaten van de Elsloose deelnemers.
3. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang 1
De Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde wordt dit jaar
gehouden op woensdag 12 maart a.s. in eetcafé ’t Anker. De vergadering begint om 20.00 uur.
Elders in deze aflevering van ’t Else Blattien staat de agenda van deze vergadering. De
vergaderstukken zoals de notulen van de ALV van vorig jaar, het jaaroverzicht van de
secretaris, het jaaroverzicht van de penningmeester en een overzicht van de speerpunten uit
onze dorpsagenda van 2014 staan in de boekenkast van de website op de plank ALV. Tijdens de
ALV worden de vergaderstukken via de beamer gepresenteerd. Leden die niet de beschikking
hebben over een computer kunnen de jaarstukken ook telefonisch bij het secretariaat van
Plaatselijk Belang bestellen.
4. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang 2
Een van de agendapunten bij de ALV is de bestuursverkiezing. Na 5 jaar is Herman Winters
aftredend en niet herkiesbaar. De plaats van Herman wordt overgenomen door Lowie van
Nieuwenhoven van Zuid. Verder treedt Rob Smolders van de Frankenaweg tot het bestuur toe.
Daarmee komt het aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang op zes! Onze voorkeur gaat uit
naar een bestuur van zeven personen. Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons
dorp via een bestuursfunctie in Plaatselijk Belang? Uw stoel staat klaar.

5. De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang 3
De afgelopen maanden is er heel wat veranderd in het gebied rond het Canadameer. Het gebied
is eigendom van Staatsbosbeheer. Iemand die u daar van alles over kan vertellen en u vragen
over het gebied kan beantwoorden is Corné Joziasse boswachter van Staatsbosbeheer. Na de
pauze van de ALV verzorgt hij een presentatie over het werk van Staatsbosbeheer en praat u
helemaal bij over de laatste ontwikkelingen rond het Canadameer.
6. Speelplaats en schoolplein
Medio februari is een groep vrijwilligers begonnen met de uitvoering van het deelproject
‘Speelplaats en Schooltuin’ van het projectplan Elsloo Tronde Groen Dorp. Uitvoering van het
projectplan is mogelijk geworden door financiële steun van de Provincie Friesland, de Gemeente
Ooststellingwerf en Arcadis. Verder heeft Loonbedrijf de Samenwerking zijn hulp toegezegd en
stelt o.a. materieel beschikbaar. Aan de uitvoering van de werkzaamheden gingen diverse
vergaderingen met betrokkenen vooraf. De totale klus gaat zes zaterdagen duren. Tijdens de
eerste werkdag werd de omgeving van de oude lindeboom voor de school aangepakt. Struiken,
bielzen, bestrating, bewegwijzering en hekwerken werden verwijderd en de omgeving is
geëgaliseerd. Rond de oude lindeboom komt een bank en vlak in de buurt van de bank komt
een vertelcirkel die gesponsord wordt door Helmich Hammer Haardhout. Verder werd de eerste
werkdag besteed aan het sorteren van een grote partij stenen die door de gemeente ter
beschikking is gesteld en voor de bestrating zal worden hergebruikt. Ruim voor de viering van
het 175 jarig bestaan van de Meester K.J. Dijkstraschool zal de klus zijn afgerond.

7. Nldoet, Nederland Schoon en Himmelwike.
Binnen één maand worden drie grote acties gehouden die moeten bijdragen aan de verbetering
van onze leefomgeving. Stuk voor stuk goede initiatieven, maar wel in een heel kort
tijdsbestek. Nog een uitvloeisel van de oude ‘voorjaarsschoonmaak’ ?
Op 21 en 22 maart organiseert het Oranjefonds Nldoet 2014. De voorbereidingen van deze
NLdoet aflevering zijn maanden geleden al begonnen. In die periode zijn verenigingen door
NLdoet die in het verleden al eens mee deden gewezen op de mogelijkheden om dat dit jaar
weer te doen. Per locatie is een bedrag van 450,- beschikbaar om een klus te klaren. Aan
Nldoet wordt dit jaar meegedaan door ODIS Tennis en door de SVAE (Stichting
Verenigingsaccommodaties Elsloo)
Een andere actie is Nederland Schoon, net als NLDoet een landelijke actie. Nederland Schoon
richt zich vooral op het zwerfvuil. Onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen organiseert
Nederland Schoon verschillende acties om zwerfvuil op te ruimen en richt zich daarbij vooral op
specifieke probleemgebieden zoals parkeerterreinen en stranden. De week van Nederland
Schoon wordt gehouden van 24 tot 29 maart en afgesloten met de zogenaamde opschoon dag
op zaterdag 29 maart.
De Himmelwike is de derde actie. De Himmelwike wordt gehouden in de week van 7 tot en met
12 april en dat is inmiddels voor de tiende keer. De Himmelwike is een Fries initiatief dat wordt
gedragen door grote organisaties als Omrin, Caparis, woningbouwcorporatie Woon Friesland en
een aantal gemeenten. Aan de Himmelwike wordt ook meegedaan door de leerlingen van de
Meester K.J. Dijkstraschool. Op maandag 7 april houden de leerlingen een inzamelactie van
zwerfvuil in het dorp.
Tijdens onze laatste bestuursvergadering heeft PB overlegd hoe wij als bestuur van Plaatselijk
Belang aan de Himmelwike mee kunnen doen. Op zaterdag 12 april is het hele bestuur
beschikbaar om iets in ons dorp te doen. Op dit moment zamelt het bestuur van Plaatselijk
Belang klussen in die wij die dag willen uitvoeren. We beginnen om 10.00 in ’t Anker. Weet u
een klus? Meldt hem aan bij het secretariaat van Plaatselijk Belang. Wilt u ook meedoen ? U
bent van harte welkom.

Vriendelijke groet
Plaatselijk belang Elsloo en Tronde

